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DE ZUIVELSECTOR

In een melkveebedrijf houdt een boer koeien, om ze te kunnen melken.  
De rauwe melk die het vee levert wordt niet meteen als een product in de winkel verkocht.
Deze melk wordt eerst bewerkt, om zo zuivelproducten te maken. Zoals halfvolle melk, 
kaas, of boter. Die eindproducten kun je wél kopen in de winkel.
Voordat van melk bijvoorbeeld kaas gemaakt is, heb je eerst nog halffabricaten.
Dat wil zeggen dat het uiteindelijke product nog niet af is. 
Het tussenproduct is geen melk meer, maar ook nog geen echte kaas.

Voordat de eindproducten in de winkel liggen, moet er dus heel wat gebeuren.
En er zijn heel wat productiemiddelen voor nodig.

In Nederland zijn het klimaat en het landschap zeer geschikt voor veeteelt. 
Logisch dat we veel koeien houden en melkproducten maken.

De zuivelsector is belangrijk voor de Nederlandse economie.
Nederland is een handelsland. 

We produceren én exporteren enorm veel zuivelproducten.

>  Inleiding

>  Producent: Producten maken

  
   

 

Perfecte bodem 
en klimaat en 

veel kennis

  Geroemd om 
topkwaliteit

  Exportwaarde

€ 6,6 miljard

60.000 banen
(werkgelegenheid)
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2 - Zet de productiemiddelen (zie de afbeeldingen) van kaas bij de juiste productiefactor 

Natuur:

• __________________________________

• __________________________________

Arbeid:

• __________________________________

• __________________________________

Kapitaal:

• __________________________________

• __________________________________

We kennen drie groepen productiemiddelen. Zo’n groep noemen we een productiefactor. 

1 - Verbind de juiste omschrijving met de juiste productiefactor

Natuur

Productiefactor            Omschrijving

Arbeid

Kapitaal

Gereedschappen en andere hulpmiddelen, zoals machines en gebouwen. 

Alles wat de natuur ons levert, zonder bewerking door de mens.

Menselijke inspanning.

Het besturen van een vrachtwagen vol melk

Kaas verkopen

Regen

Gras

De kaaswinkel

Melkmachine
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Een product legt vaak een lange weg af voordat het klaar is.
Dat noem je de productieweg.
Op de productieweg komen verschillende bedrijven voor.
Die vormen samen een bedrijfskolom.

3 -  Zet de volgende bedrijven in de juiste volgorde en maak de bedrijfskolom van het 
eindproduct boter

• Melkveehouderij

• Zuivelfabriek

• Supermarkt

• Leverancier van graszaad

• Groothandel

• Transportbedrijf

• Transportbedrijf

• Transportbedrijf

• Transportbedrijf

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

6. _______________________________________

7. _______________________________________

8. _______________________________________

9. _______________________________________

WEETJE

Wist je dat je bij het maken van kaas ‘wei’ overhoudt? 

Dat is een vloeistof die vroeger nog wel eens weggegooid werd.

Tegenwoordig wordt dit restproduct voor van alles gebruikt.  

Bijvoorbeeld in frisdranken, medicijnen of babyvoeding.

Met wei kan veel verdiend worden. 
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4 - Zet de volgende begrippen op de juiste plekken in de tekst

export      arbeidsproductiviteit 
toegevoegde waarde     technologische ontwikkeling  
werkgelegenheid     agrarisch bedrijf
grondstof      kapitaalintensief

Gras is het favoriete voedsel van de koe en daardoor de belangrijkste __________________ van melk. 

Een melkveehouderij is een _______________  ________________ waar koeien gehouden worden.

In de zuivelfabriek wordt de melk bewerkt tot yoghurt. 
Er wordt waarde toegevoegd aan het product. 

De ______________  _____________ is het bedrag dat het zuivelproduct daardoor duurder wordt.

Vroeger ging bijna alles op de boerderij met de hand. 
De boer moest keihard werken.
Het werken op de boerderij was arbeidsintensief. 

Door ___________________ __________________ worden steeds 
meer machines ingezet op een melkveehouderij. 

Tegenwoordig worden koeien door machines gemolken. 

Hierdoor is de melkveehouderij in plaats van 

arbeidsintensief _______________________ geworden.

Een boer produceert tegenwoordig veel meer melk per uur dan vroeger. 

De ____________________________ is daardoor enorm gestegen.

Nederlanders maken al eeuwen veel zuivelproducten. Zuivel is een belangrijk voor de Nederland-
se economie en de handel met het buitenland. Minder dan de helft van de Nederlandse zuivel 
wordt in Nederland zelf verkocht.
Er wordt dus heel veel in het buitenland verkocht. 
De zuivelsector is daarom erg belangrijk voor de _________________. 

Er zijn in Nederland 17.500 melkveebedrijven. Meestal familiebedrijven. 
Iedereen werkt daar mee.  Het komt vaak voor dat zoon of dochter uiteindelijk de onderneming 
overneemt van de ouders. 

Er werken ongeveer 60.000 mensen in de zuivelsector in Nederland. 

De zuivelsector is daarom ook erg belangrijk voor de _________________________________.
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Gratis poster bestellen voor in de klas? Mail naar publicaties@zuivelnl.org.
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Werken in de zuivelsector

Een baan in de zuivelsector is vaak een fulltime baan. Als boer bijvoorbeeld, moet je 24 uur 
per dag en zeven dagen per week klaar staan voor de dieren op de boerderij. Ook in veel 
zuivelfabrieken en in het transport gaat het werk dag en nacht door.
In Nederland zijn er verschillende agrarische opleidingen. Hier leer je hoe je met vee en 
voedselproducten om moet gaan. Je leert er ook hoe je een bedrijf moet voeren, bijvoorbeeld 
over de administratie, werken in een winkel en het aannemen van werknemers.
De melkveehouderij verandert voortdurend. De mensen die er werken verzinnen steeds 
weer andere manieren om hun bedrijf zo goed mogelijk te runnen. Ze organiseren andere 
dingen om geld te verdienen, zoals excursies, natuurbeheer, zorgboerderijen, kamperen bij 
de boer, boerengolf, of de verkoop van eigen producten op hun terrein. 

5 - Beschrijf in ongeveer 300 woorden wat je volgens jou allemaal moet doen als 
je op een melkveebedrijf of in een zuivelfabriek werkt. Wat moet je kunnen, wat 
moet je leuk vinden? Sluit af met je eigen mening: Zou je later zelf in de zuivelsec-
tor willen werken? Waarom wel, of waarom niet?

Wil je meer weten over werken in de zuivelsector? Kijk op www.zuivelwerkt.nl.
Bekijk ook het filmpje ‘Een ochtendje bij de boer’ bij deze module op de site.

Nederlandse zuivelproducten gaan de hele wereld over. 
Ze worden uiteindelijk gekocht door consumenten, zoals jij. 

6 - Welke zuivelproducten heb jij de afgelopen dagen gegeten of gedronken?

_________________________________________________________________________

>  Consument: Producten kopen
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Steeds meer consumenten willen duurzame producten. 
Maar hoe weet je of een product duurzaam geproduceerd is?
Je kunt erachter komen hoe een product gemaakt is door keurmerken. 
Een keurmerk staat op de verpakking en is meestal een plaatje met een 
paar woorden erbij. Zo kun je in de winkel snel zien hoe het gemaakt is. 

Er zijn bijvoorbeeld keurmerken om aan te geven dat zuivel afkomstig is van koeien 
die in de zomer minimaal 120 dagen, zes uur per dag buiten lopen, zoals het weidemelk logo. 

7 - Waar let jij op als je zuivelproducten koopt? Waarom doe je dat?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Zuivelproducten koop je omdat je het nodig hebt of graag wilt hebben. 
Dat noem je een behoefte.
Behoeften kun je verdelen in primaire behoeften (die je ook wel basisbehoeften noemt) en 
secundaire behoeften. Primaire behoeften zijn noodzakelijk levensbehoeften. Secundaire 
behoeften zijn wel plezierig, maar niet echt nodig.

8 - Zijn zuivelproducten primaire, of secundaire behoeften?  
Leg uit waarom dat zo is.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Als je boodschappen doet, moet je keuzes maken. Je kunt niet alles kopen en dat hoeft 
natuurlijk ook niet. Je zou kunnen kiezen voor jonge kaas voor op brood, maar ook voor 
smeerkaas, of bijvoorbeeld pindakaas.
De producenten willen natuurlijk dat we zo veel mogelijk voor hun producten kiezen. 
Bij de verkoop van hun producten ondervinden bedrijven vaak concurrentie van andere 
bedrijven. Met concurrentie bedoelen we de strijd tussen bedrijven om klanten te winnen.
Als twee bedrijven allebei toetjes maken, of iets voor bij het ontbijt, zijn het concurrenten 
van elkaar.

9 - Welke van de volgende bedrijven kun je zien als concurrent van een bedrijf dat 
yoghurt produceert?

• Bedrijf dat plastic yoghurtbekers maakt   ja nee
• Bedrijf dat pudding produceert    ja nee
• Bedrijf dat roomsoesjes maakt    ja nee
• Bedrijf dat brood maakt     ja nee 
• Bedrijf dat lepels maakt     ja nee
• Bedrijf dat kleding maakt     ja nee

Je kunt klanten voor je winnen door iets te doen aan de prijs, of de kwaliteit van je product.
Maar ook door reclame te maken.

10 - Maak een reclameposter voor een zuivelproduct naar keuze. 
Waarmee overtuig jij consumenten? 


